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Να αναγνωρίσει δράσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που θα πρέπει να ενισχυθούν 
ώστε να οδηγήσουν σε ανάπτυξη της οικονομίας και 
αύξηση θέσεων εργασίας, ενώ εναρμονίζονται με τους 
βασικούς στόχους της κοινής Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής—προστασία και βελτίωση της οικολογικής 
ποιότητας των φυσικών πόρων της Θεσσαλίας και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Στόχος της Ομάδας Εργασίας 



Η Περιφερειακή Οικονομία 

 Από στατιστική ανάλυση στοιχείων προκύπτει ότι ο Πρωτογενής και ο 
Δευτερογενής τομέας είναι οι πλέον σημαντικοί στην παραγωγική δομή 
της Θεσσαλίας. 

 Ισχυρό Πρωτογενή Αγροτικό Τομέα 

 Σημαντικός κλάδος μεταποίησης και κατασκευών (τσιμέντο, 
χαλυβουργία, επεξεργασία μετάλλου, μεταλλικές κατασκευές, 
μεταποίηση τροφίμων—τυροκομία, συσκευαστήρια φρούτων, 
γαλακτοβιομηχανίες, παραγωγή ποτών, κλπ) με φθίνουσα εθνική τάση 

 Τριτογενής τομέας παρουσιάζει υψηλότερη συγκέντρωση από τον 
εθνικό μέσο όρο σε κλάδους δημόσιας διοίκησης, άμυνας, εκπαίδευσης 
και υγείας. 

 Πρωτογενής αγροτικός τομέας και τομέας μεταποίησης αποτελούν τις 
ναυαρχίδες της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιφέρεια 
Θεσσαλίας. 

 





Κάρλα, Οκτ. 2013 

Γεωτρήσεις—στη συντριπτική 
 πλειοψηφία τους παράνομες 



Περιβαλλοντικό αποτύπωμα κι επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα: who cares??? 

 Απώλεια λειτουργίας φυσικών οικοσυστημάτων.  

 Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος 1ο-
γενούς και 2ο-γενούς τομέα θα οδηγήσει σε 
άμεση μείωση του κόστους παραγωγής των 
βιομηχανιών μεταποίησης και σημαντική 
βελτίωση αποδοχής προϊόντων που παράγουν 
στην αγορά. 



Περιβάλλον ΔΕΝ αποτελεί προτεραιότητα 1ο-
γενούς & 2ο-γενούς τομέα 

 Πρόβλημα οξύνθηκε λόγω οικονομικής συγκυρίας 

 Δημιουργήθηκε λόγω έλλειψης ελεγκτικών μηχανισμών και ξεκάθαρης 
περιβαλλοντικής πολιτικής 

 Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης 

 Απόρριψη αποβλήτων χωρίς επεξεργασία υποβαθμίζει φυσικούς πόρους 
ενώ επιβαρύνει κόστος παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών (επιβολή 
προστίμων όπως λίμνη Κορώνεια) 

 Ενσωμάτωση και χρήση τεχνολογιών αντι-ρύπανσης: τομέας αιχμής στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 Επιτακτική ανάγκη λόγω ευαίσθητων και ποικίλων υδάτινων συστημάτων 
στη Θεσσαλία (Πηνειός, Κάρλα, ακτογραμμή, νησιωτικά ενδιαιτήματα, 
θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου). 



Ανάπτυξη..., αλλά τι ανάπτυξη? 

Αποτελεσματική χρήση των πόρων 
Η αποτελεσματική χρήση των πόρων αποσκοπεί στην 
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τους 
χρησιμοποιούμενους πόρους.  Βοηθά την οικονομία να 
επιτύχει περισσότερα με λιγότερα μέσα, μέσω της 
παραγωγής προϊόντων μεγαλύτερης αξίας με λιγότερες 
εισροές, της βιώσιμης χρήσης των πόρων και της 
ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 
 
Οικοκαινοτομία 
Κάθε μορφή καινοτομίας που στοχεύει σε πρόοδο προς 
επίτευξη στόχου βιώσιμης ανάπτυξης, μειώνοντας 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυξάνοντας ανθεκτικότητα 
στις περιβαλλοντικές πιέσεις, και επιτυγχάνοντας 
αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων. 

 



Πρωτογενής 
Τομέας

Δευτερογενής 
Τομέας

Στερεά Απόβλητα

Υγρά Απόβλητα

Αέρια Ρύπανση

Παραγωγή 
Ενέργειας

Διαχείριση 
Αποβλήτων 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εφαρμογή καινοτόμων 
εργαλείων στην αλυσίδα 
παραγωγής προϊόντων

Μείωση όγκου 
και τοξικότητας 
των αποβλήτων

Υψηλή Ποιότητα 
Φυσικών Πόρων

Διατήρηση 
Βιοποικιλότητας

Παρακολούθηση

Μείωση κόστους 
παραγωγής & 
Περιβαλλοντικού 
Αποτυπώματος

(α)

(β)

Περιβάλλον: Οριζόντιος Τομέας που δεν μπορεί να αξιολογηθεί ξεχωριστά από 
τομείς Αγροδιατροφής, Ενέργειας & Πληροφορικής 



Η εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών με στόχο τη 
μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος συμβάλλει: 

 Σε μείωση του όγκου παραπροϊόντων που χρήζουν 
επεξεργασία 

 

 Σε παραγωγή πράσινων αποβλήτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων 
προστιθέμενης αξίας, ενώ 

 

 Η μη παραγωγή παραπροϊόντων θα οδηγήσει σε σημαντική 
μείωση του κόστους παραγωγής προϊόντων Δευτερογενή 
τομέα 

 

 



Επιχειρηματικές δράσεις στον τομέα 
του Περιβάλλοντος  

 περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις για τους επιχειρηματίες του 
πρωτογενή αγροτικού και του δευτερογενή μεταποιητικού τομέα  

 

 τεχνολογίες για την διαχείριση αποβλήτων 1ο-γενούς/2ο-γενούς τομέα 

 

 υποστήριξη καινοτόμων και αειφορικών διεργασιών για την βιολογική 
επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων με στόχο την μείωση της 
ταφής τους 

 

 υιοθέτηση μέτρων για την αειφορική διαχείριση της ιλύος των 
αστικών υγρών αποβλήτων, με στόχο την παραγωγή προϊόντων που να 
επαναχρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής 

 



 βιώσιμη επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων 
αποκεντρωμένων κτηνοτροφικών μονάδων με συνδυασμένη 
αναερόβια χώνευση και κλίνες ξήρανσης 
 

 υιοθέτηση καινοτομιών που μειώνουν τα παραγόμενα 
απόβλητα ή παράγουν λιγότερο τοξικά ή επικίνδυνα απόβλητα 

   
 ανάπτυξη επεξεργασίας στερεών αποβλήτων προς παραγωγή 

υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων που  εισέρχονται 
άμεσα στην αγορά ή χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της 
πρωτογενούς παραγωγής  
 

 υποστήριξη τεχνολογιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
υγρών αποβλήτων που επαναχρησιμοποιούνται σε άρδευση 
και σε μεταποιητικές βιομηχανίες με υψηλές απαιτήσεις σε νερό 
 



 
 ανάπτυξη υψηλής εξειδίκευσης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την 

παρακολούθηση των φυσικών υδροφόρων συστημάτων και της 
βιοποικιλότητας σε προστατευόμενα και φυσικά οικοσυστήματα 
 

 υιοθέτηση δράσεων για τον περιορισμό την αέριας ρύπανσης και 
περιορισμό των εκπομπών που επιτείνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου 
 

 εταιρείες μικροοργανισμικής ιχνηλασιμότητας με στόχο την ακριβή 
μικροοργανισμική επιβάρυνση στο περιβάλλον από αναγνωρίσιμες 
πηγές, π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων 
 

 Ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών ICT που να στοχεύουν στη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων και διεργασιών μας. 



Δημιουργία κεντρικών μονάδων για διαχείριση ψεκαστήρων 

 Γεωργικά φάρμακα σημαντικός παράγων ρύπανσης φυσικών υδάτινων πόρων 
 

 Ρύπανση από γεωργικά φάρμακα οφείλεται σε μη ορθολογικούς χειρισμούς αδιάθετων 
ψεκαστικών υγρών, ατυχήματα, απόνερα από πλύσιμα μηχανημάτων (μελέτη στα 
πλαίσια προγράμματος LIFE TOPPS) 
 

 Έχουν αναπτυχθεί βιοκλίνες (πληρούνται με οργανικά υποστρώματα—βιομίγματα) για 
τον περιορισμό περιβαλλοντικής ρύπανσης με γεωργικά φάρμακα 
 

 Βιοκλίνες καθιερωμένη μεθοδολογία για περιορισμό σημειακής ρύπανσης στη Β. 
Ευρώπη.  Πιλοτικές βιοκλίνες έχουν αξιολογηθεί στη Θεσσαλία.   
 

 Προτείνεται δημιουργία κεντρικών θέσεων με χώρο για προετοιμασία ψεκαστικού 
υγρού/πλύσιμο/απόρριψη κενής συσκευασίας  
 

 Ανάπτυξη δράσης θα δώσει προοπτικές διάχυσης στην Ελληνική περιφέρεια με έντονη 
αγροτική δραστηριότητα, ενώ διαμορφώνει πλατφόρμα εκπαίδευσης  παραγωγών σε 
«πράσινες» τεχνολογίες. 
 



Επεξεργασία υγρών αποβλήτων από αγροτικές βιομηχανίες 

 Συσκευαστήρια φρούτων (μήλων, αχλαδιών) σημαίνει ψεκασμό/ εμβάπτιση σε πυκνά διαλύματα 
μυκυτοκτόνων και συντηρητικών με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου όγκου υγρών αποβλήτων 
με γεωργικά φάρμακα. 
 

 Η απευθείας απόρριψή τους πλήρως προβληματική σε φυσικά υδατικά συστήματα, αλλά ακόμη και 
σε συστήματα βιολογικού καθαρισμού (προβλήματα στη λειτουργία τους). 

 
 Η ΕΚ καθορίζει ως απόλυτη προϋπόθεση την εγκατάσταση on site συστημάτων επεξεργασίας 

αποβλήτων που παράγονται 
 

 Παντελής έλλειψη αποτελεσματικών μεθόδων οδηγεί σε αδιέξοδο τη λειτουργία του κλάδου (π.χ. 
κόστος διάθεσης 0.70 ως 3 € το λίτρο, ενώ παραγωγή 20-50 m3 το χρόνο—απαγορευτικό!)  
 

 Συστήματα βιοκλινών κατάλληλα για αυτή τη χρήση.  Αειφόρες τεχνολογίες πληρούνται με 
υποπροϊόντα αγροτικής παραγωγής (άχυρο, λιόφυλλα, κλπ) κι έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα 
και χαμηλό κόστος λειτουργίας. 
 

 Παρόμοια προβλήματα/λύσεις σε τομείς τυροκομίων και ελαιοτριβείων (ιδιαίτερα υψηλό οργανικό 
φορτίο). 
 



Επεξεργασία στερεών αποβλήτων 1ογενούς/2ογενούς τομέα 
για επαναχρησιμοποίηση στον 1ογενή τομέα  

 Μεγάλος όγκος υποπροϊόντων/υπολειμμάτων καλλιεργειών από 
1ογενή τομέα και παραγωγή μεγάλου όγκου στερεών 
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από 2ογενή τομέα. 
 

 Επεξεργασία οδηγεί στην παραγωγή νέων προϊόντων για 
επαναχρησιμοποίηση από 1ογενή τομέα, ή δημιουργεί υπόστρωμα 
για παραγωγή νέων προϊόντων. 
 

 Μονάδες κομποστοποίησης οργανικών υλικών (αγροτικών 
υπολειμμάτων / αποβλήτων) μπορούν να παράγουν κομπόστ για 
χρήση ως εδαφοβελτιωτικό—εμπλουτισμός εδάφους με οργανικά, 
βελτίωση πορώδους, κλπ. 
 

 Έχουμε και υψηλή διαθεσιμότητα 1ης ύλης και έντονη παρουσία 
1ογενούς τομέα (ζήτηση): εγγύηση βέλτιστης διαδύνδεσης.   
 



Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων (επιγραμματικά) 

 Διαδικασία μετατροπής οργανικού κλάσματος αστικών στερεών 
αποβλήτων σε κομπόστ με πολλά προτερήματα. 

 

 Εφαρμογή προχωρημένης επεξεργασίας (υγιεινοποίησης) με 
συνδυασμένη μέθοδο θερμοφιλικής αερόβιας σταθεροποίησης και 
κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες (vermicomposting) 

 

 Επεξεργασία/αξιοποίηση υγρών αποβλήτων αποκεντρωμένων 
κτηνοτροφικών μονάδων με συνδυασμένη αναερόβια χώνευση και 
κλίνες ξήρανσης. 

 

 Υιοθέτηση καινοτόμων βιομηχανικών διεργασιών (π.χ. 
βιοτεχνολογικών) για μείωση παραγωγής αποβλήτων (σε κλάδους 
όπως χαρτί, βυρσοδεψία, κλωστοϋφαντουργία, κλπ.) 

 



Δράσεις παρακολούθησης ποιότητας 
φυσικών υδάτινων πόρων  
 
Δράσεις παρακολούθησης βιοποικιλότητας 
 
Δράσεις περιορισμού αέριας ρύπανσης 



ISS EWATUS: Παρακολούθηση 
αστικών δικτύων ύδρευσης 

 Στόχος: Ανάπτυξη ευφυούς ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης 

για την αποδοτική χρήση αστικού νερού και διαχείριση πόρων. 

Ανάπτυξη πολυ-παραγοντικού συστήματος για τη βέλτιστη διαχείριση 

νερού και τη μείωση της ζήτησης. 

 Λειτουργεί σε 2 επίπεδα:  
 Επίπεδο χρήστη/νοικοκυριού 

 Επίπεδο πόλης 

 Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στο Sosnowiec, Πολωνία και στη 

Σκιάθο.  

 Μεγάλο τοπικό ενδιαφέρον, αφού η Σκιάθος είναι μία από τις ΔΕΥΑ με 

τις μεγαλύτερες απώλειες νερού στην Ελλάδα. 

 Συμπίπτει με χρηματοδότηση για αντικατάσταση όλου του δικτύου 

ύδρευσης στη Σκιάθο   



Εμφαση στην ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 
καταναλωτή—raising awareness 

 Σε επίπεδο χρήστη/νοικοκυριού 
 Μελέτες κοινωνιολόγων υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση και μόνο 

του κοινού αρκεί για να αλλάξει τη συμπεριφορά του (self-

regulation).  Η αυτο-ρύθμιση βασίζεται στην συλλογική 

ενημέρωση καταστάσεων (collective situational awareness).   

 ICT χρησιμοποιείται για να ενημερώσει και να 

ευαισθητοποιήσει το χρήστη σχετικά με τη χρήση νερού στο 

σπίτι: Πόσο νερό, ποιες ώρες, σε ποιες λειτουργίες, πώς 

συγκρίνεται με το μέσο όρο, πώς συγκρίνεται με χθες, με την 

προηγούμενη εβδομάδα, με πέρυσι κλπ. 

 Η κατανάλωση μειώνεται μέσω συστήματος υποστήριξης 

αποφάσεων που εφαρμόζεται μέσω smartphones/tablets. 

 Συμπεριφορά εξοικονόμησης νερού αναπτύσσεται και 

ενδυναμώνεται μέσα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με 

πλατφόρμα social media που αναπτύσσεται γι’αυτό το σκοπό.  

Δικτύωση καταναλωτή με ειδικούς που προτείνουν δοκιμασμένες 

μεθόδους εξοικονόμησης νερού. 

 Έτσι, επιτυγχάνονται κοινωνικές αλλαγές. 

 Το ίδιο concept μπορεί να βρει πολλαπλές εφαρμογές 



ISS EWATUS: Σε επίπεδο πόλης μειώνει 
τις διαρροές 

 Σε επίπεδο πόλης 
 Διαρροές μειώνονται χρησιμοποιώντας real-

time δεδομένα ζήτησης νερού, προβλέποντας 

καλύτερα τη ζήτηση, επιτυγχάνοντας ρύθμισς 

πίεσης στο δίκτυο και συνταιριάζοντας βέλτιστα 

από ενεργειακής και ποιοτικής πλευράς την 

διαθεσιμότητα/παροχή νερού και τη ζήτηση 

 Η δυναμική ζήτηση ταυτίζεται με την προσφορά 

νερού και εξοικονομείται ενέργεια και νερό 

βελτιστοποιώντας την άντληση και μειώνοντας 

τα υδατικά και ενεργειακά peaks. 

 Το αποτέλεσμα? Μία πόλη με μικρότερο 

υδατικό και ενεργειακό αποτύπωμα!    



Project SMS: Παρακολούθηση 

ποιότητας θαλασσινού νερού 
 Χρηματοδότηση στα πλαίσια του “The Ocean of Tomorrow 2013,” 

η 3η και τελευταία διαθεματική πρόσκληση του FP7, υπό την 

κατηγορία Topic 1-Biosensors. 

 Στόχος: Ανάπτυξη καινοτόμου αυτοματοποιημένου συστήματος για 

την παρακαλούθηση in situ και real-time της χημικής και 

οικολογικής κατάστασης των παράκτιων περιοχών με την 

ανίχνευση μιας σειράς ρυπαντών που ρυθμίζονται από το Marine 

Strategy Framework Directive. 

 Το σύστημα περιλαμβάνει δειγματοληψία και ανάλυση αυτόματα 

και in situ. 

 Χρησιμοποιούνται βιο-αισθητήρες για την ανίχνευση ρυπαντών σε 

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, καθώς και αλγών (φυτοπλαγκτό) και 

τις σχετικές τοξίνες που πιθανά εκκρίνονται. 

 Εκτός από τις αλγο-τοξίνες, ανιχνεύονται επικίνδυνες ουσίες όπως 

tributyltin, diuron και pentaBDPE, καθώς και φαρμακευτικές ουσίες 

(sulphonamides) και μια σειρά παραμέτρων ποιότητας νερού. 



SMS: Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσινού νερού 

 Πιλοτική εφαρμογή στο 

θαλάσσιο πάρκο 

Αλονήσου, στη La Spezia, 

Italy και στη Σλοβενία στην 

Αδριατική θάλασσα. 



Έξυπνα Θερμοκήπια 

 Η εφαρμογή έξυπνων αισθητήρων σε θερμοκήπια : 

 Αποσκοπεί στον  έλεγχο άρδευσης του νερού/χημικών. 

 Βασίζεται στην πληροφορία που λαμβάνεται από τις επικρατούσες 
συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία και ηλεκτρικής αγωγιμότητας 
εδάφους). 

 

 

 

Ασύρματος αισθητήρας στην πιλοτική 
εγκατάσταση θερμοκηπιακής μονάδας στις 
εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Ελεγχόμενη αντλία υγρών άρδευσης 



Σύστημα Έγκαιρης Ανίχνευσης Πυρκαγιάς: FIRESENSE 

• Αυτόματη επίβλεψη δασικών εκτάσεων με στρατηγική τοποθέτηση φορητών 
συστημάτων Firesense στα πυροφυλάκια ή/και σε άλλα σημεία με πανοραμική 
θέα.  

• Το σύστημα παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση καθώς έχει τη δυνατότητα να 
ανιχνεύσει την πυρκαγιά στα πρώτα στάδια της εξέλιξής της και να δώσει το 
στίγμα της  

• Λειτουργεί επικουρικά ως προς τα περίπολα με ανθρώπινο δυναμικό. 
• Οι φορητές συσκευές Firesense φορτίζονται και τοποθετούνται στα επιλεγμένα 

σημεία.  
• Κάθε συσκευή λαμβάνει φωτογραφίες περιοδικά και αναλύει την εικόνα για την 

ανίχνευση καπνού / πυρκαγιάς. Με τη χρήση του ρομποτικού μηχανισμού η 
κάμερα αλλάζει προσανατολισμό διαρκώς για να καλύψει όλη την περιοχή 
επίβλεψης (ότι θα έκανε και ο ανθρώπινος παρατηρητής). 

• Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς, η φορητή συσκευή στέλνει τις 
φωτογραφίες καθώς και το στίγμα στο κέντρο ελέγχου μέσα από τη σύνδεση 3G. 
 



Πρωτότυπο που εγκαταστάθηκε στο Καβίρειο Θήβας στο 
πλαίσιο του ‘Εργου Firesense  



Σύστημα παρατήρησης οικοσυστήματος πάρκου Αλοννήσου 

 Καταγραφή της δραστηριότητας της μεσογειακής φώκιας και άλλων οργανισμών του πάρκου 
με διακριτικά τοποθετημένο εξοπλισμό που δε θα γίνεται αντιληπτός. 

 Μετάδοση ροών βίντεο σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο ελέγχου μέσω αυτόνομης ασύρματης 
δικτυακής υποδομής Wi-Fi, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς: 

 Δικτύωση μετεωρολογικών σταθμών ή/και άλλων αισθητήρων 

 Υποστήριξη δικτυακού portal του πάρκου το οποίο θα προσφέρεται μέσω Wi-Fi στους 
επισκέπτες που το προσεγγίζουν με πλωτά μέσα. 

 Υποστήριξη συστήματος ασφαλείας βασισμένο σε θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό 
παράνομης αλιείας, και τις νυχτερινές ώρες, με παροχή εικόνας στο Λιμενικό Σώμα. 

  Το σύστημα αποτελείται απο σταθμούς βάσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Ενεργειακή αυτονομία, με συστοιχία μπαταριών, ηλιακά πανέλα και πρότυπο σύστημα 
διαχείρισης ενέργειας. 

 Κάμερες κατάλληλα τοποθετημένες στα σημεία παρατήρησης και ενσύρματα 
συνδεδεμένες με τον σταθμό. 

 Υποδομή για μελλοντική επέκταση / ενσωμάτωση επιπλέον συστημάτων 
παρακολούθησης. 

 Σύστημα διασύνδεσης WiFi μεγάλων αποστάσεων 20km+.    

 Το κέντρο ελέγχου που αποτελείται απο εξυπηρετητή server και διαχειρίζεται τις ροές βίντεο, 
το δίκτυο και παρακολουθεί τη λειτουργικότητα των σταθμών βάσης.    

 



Απεικόνιση παραδείγματος του 
δικτύου υποδομής 



Πιθανές πρωτοβουλίες ανάπτυξης πρωτοτύπων καινοτόμων τεχνολογιών 

στη Θεσσαλία: μεταφορά ερευνητικής εμπειρίας στην αγορά 

 Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης real-time σε ευρεία κλίμακα με τη 

χρήση ευφυών υδρομέτρων (intelligent water meters). 
 Οι τεχνολογίες υπάρχουν εδώ και μερικές δεκαετίες αλλά χρησιμοποιούνται σε μεγάλες μονάδες 

επεξεργασίας νερού, χωρίς να ήταν ως τώρα ούτε ώριμες, ούτε αρκετά φτηνές για να 

αναπτυχθούν για ευρεία χρήση στα δίκτυα ύδρευσης.  Τα ευφυή υδρόμετρα μπορούν πλέον να 

παρέχουν πρόσθετα και βάσιμα real-time δεδομένα σε χαμηλό κόστος.  

 Εργαλεία ICT καθιστούν δυνατή την ανίχνευση διαρροών on-line 
 District metering, η ανίχνευση διαρροών on-line, η αυτοματοποιημένη καταχώρηση μετρήσεων 

κλπ είναι επιχειρηματικές ευκαιρίες που είναι πλέον ώριμες να οδηγήσουν τη βιομηχανία νερού 

να εξελιχθεί από την έλλειψη δεδομένων στη διαχείριση δεδομένων πολλαπλών πηγών. 

 Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αξιολογηθεί πώς αυτοί οι εξελιγμένοι και φτηνοί αισθητήρες και τα 

δίκτυά τους θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της βιομηχανίας νερού και πόσο εύκολο και 

οικονομικό θα είναι να εισαχθούν μαζικά στα δίκτυα ύδρευσης. 

 Τα ευφυή υδρόμετρα και ICT web tools μπορούν να βοηθήσουν και τις ΔΕΥΑ 

και τους καταναλωτές, αλλά και να προσφέρουν στην καλύτερη διαχείριση 

των περιορισμένων υδάτινων πόρων.  Συγκεκριμένα, μπορούν να 

ενδυναμώσουν τους χρήστες με real-time πληροφορίες, να ενημερώσουν 

καλύτερα, να ευαισθητοποιήσουν και να ενισχύσουν αλλαγές συμπεριφοράς. 
 Πρόκειται για μεγάλη εξέλιξη για εταιρείες νερού και δήμους, που μπορούν να οδηγήσουν σε 

νέες σημαντικές ευκαιρίες διαχείρισης εταιρειών ύδρευσης, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσουν στην 

επίτευξη σημαντικών και απαιτητικών στόχων βιωσιμότητας. 

 



Πιθανές πρωτοβουλίες ανάπτυξης πρωτοτύπων καινοτόμων τεχνολογιών 

στη Θεσσαλία: μεταφορά ερευνητικής εμπειρίας στην αγορά 

 Παράλληλα επιχειρήματα μπορούν να αναπτυχθούν και για τους βιο-

αισθητήρες που θα χρησιμοποιηθούν στο SMS. 

 Η ζήτηση είναι έντονη μια και η λίστα των επικίνδυνων ρυπαντών ολοένα 

και αυξάνεται, ενώ οι νομοθεσίες/ντιρεκτίβες της ΕΕ θα πιέζουν όλο και 

περισσότερο τους θεσμικούς φορείς να παρακολουθούν την ποιότητα των 

παράκτιων περιοχών, καθώς και των υπόλοιπων επιφανειακών και 

υπογείων υδάτων. 

 Οι μετρήσεις αυτές είναι συνήθως ακριβές, απαιτούν εξειδικευμένο 

προσωπικό και ακριβό εξοπλισμό που δεν είναι πάντα διαθέσιμος.  Το 

αποτέλεσμα είναι να μη γίνονται, θέτοντας πολλές φορές τη δημόσια υγεία 

σε κίνδυνο. 

 Με την ερευνητική δραστηριότητα, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε κατά 

πόσο θα μπορούμε να κάνουμε αυτούς τους βιο-αισθητήρες φτηνούς, 

ποιοτικούς και προσβάσιμους από το ευρύ κοινό.  Η εξέλιξη των 

ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και οι νέες τεχνολογίες μπαταρίας είναι 

πλέον σε θέση να αλλάξουν την προηγούμενη πραγματικότητα και να 

ανοίξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα των βιο-αισθητήρων. 
 



Συμπεράσματα 

ο τομέας του περιβάλλοντος βρίσκεται σε στενή αλληλεπίδραση 
κυρίως με τον πρωτογενή και δευτερογενή αγρο-διατροφικό 
τομέα και δευτερευόντως με τον τομέα της παραγωγής ενέργειας 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και άρα πρέπει ν' αποτελέσει μία 
σημαντική προτεραιότητα στην υπό διαμόρφωση στρατηγική για 
την έξυπνη εξειδίκευση, χρησιμοποιώντας τα ευεργητικά 
χαρακτηριστικά των έξυπνων τεχνολογιών.  

 
 

η βιωσιμότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την διατήρηση της ποιότητας των τοπικών 
φυσικών πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας των 
φυσικών οικοσυστημάτων 


